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FC 171/12 -  عملوثيقة   
 

 التعديل المقترح في النظام األساسي للموظفين في منظمة األغذية والزراعة
 إلنهاء الخدمة من قبل برنامج األغذية العالمي) الجديدة(تطبيق السن اإللزامية 

 
 مقدمة -أوًال 

 
من املادة الســـــابعة من الالئحة العامة لربنامج األغذية العاملي، يقوم املدير التنفيذي بإدارة شـــــؤون  6مبوجب الفقرة  -1

) طبًقا للنظام األســـــــاســـــــي واللوائح اخلاصـــــــة باملوظفني يف منظمة األغذية البرنامجموظفي برنامج األغذية العاملي (
  ذي باالتفاق مع األمني العام واملدير العام.والزراعة (املنظمة) وأي لوائح خاصة قد حيددها املدير التنفي

 
من النظام  5-9-301حتددها حالًيا املادة  البرنامجاملنظمة ووإّن الســــــــــن اإللزامية إل�اء اخلدمة لكل من موظفي  -2

 األساسي للموظفني يف املنظمة. 
 
وكان برنامج األغذية العاملي قد طلب من املدير العام تقدمي اقرتاح إىل جلنة املالية واجمللس من أجل تعديل النظام  -3

 تطبيق الســــــــــــــن اإللزاميـــة اجلـــديـــدة إل�ـــاء اخلـــدمـــة  للبرنـــامجاألســــــــــــــــاســــــــــــــي للموظفني يف املنظمـــة حبيـــث يتيح 
 . البرنامجبالنسبة إىل موظفي 

 
من الالئحة العامة للمنظمة على أن يصـــدر املدير العام النظام األســـاســـي للموظفني  40من املادة  4وتنص الفقرة  -4

 وتقرتح الوثيقة احلالية إجراء تعديل يف النظام األســـــــــــــاســـــــــــــي للموظفني يف املنظمة وهي معروضـــــــــــــة  مبوافقة اجمللس.
  مة.من قبل املدير العام على جلنة املالية من أجل إحالتها إىل جملس املنظ

 
 التعديل المقترح -ثانًيا

 
يعّدل النظام األســاســي للموظفني يف منظمة األغذية والزراعة من خالل إضــافة مادة جديدة إىل النظام األســاســي  -5

 اآليت نصها:  6-9-301هي املادة 
 

من النظام األســــــــــــــاســــــــــــــي، قد ال يبقى موظفو برنامج  5-9-301مع مراعاة املادة  6-9-301المادة الجديدة 
، البرنامجســـــــــــنة إال يف حال قرر املدير التنفيذي، ملا فيه مصـــــــــــلحة  65األغذية العاملي يف اخلدمة ما بعد بلوغهم 

ويكون عادة هذا التمديد لفرتة قد تصــل إىل ســنة واحدة كحد أقصــى  يف حاالت اســتثنائية. القصــوىمتديد الســّن 
 ســــــــــــــنة إذا كانت مشــــــــــــــاركتهم 60أن خيتاروا التقاعد عند بلوغهم  البرنامجوجيوز ملوظفي  األوقات.يف وقت من 

يناير/كانون الثاين  1نفت قبل ؤ يف الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة قد بدأت أو أست
يناير/كانون الثاين  1ارًا من نفت اعتبؤ ســـــــــنة إذا كانت مشـــــــــاركتهم قد بدأت أو اســـــــــت 62أو عند بلوغهم  1990
 . 2014يناير/كانون الثاين  1أو بعده وقبل  1990



 
 اإلجراءات التي يقترح اتخاذها من جانب اللجنة -اثً ثال

 
التعديل املقرتح يف النظام األســــــــــاســــــــــي للموظفني يف منظمة األغذية والزراعة  اســــــــــتعراضإّن جلنة املالية مدعوة إىل  -6

  بأن يوافق عليه اجمللس. والتوصية
 
 


